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Nog even en het eerste trimester zit er op!
We hebben samen heel wat doorgemaakt en kijken nu hoopvol uit naar het nieuwe jaar!
Na de kerstvakantie mogen we alweer enkele nieuwe leerlingen welkom heten. We zijn blij
dat veel mensen ons het vertrouwen schenken en kiezen voor onze school. We bekijken
samen met de juffen hoe we de groter wordende klassen zo goed mogelijk kunnen
ondersteunen, want we blijven gaan voor buitengewoon kwaliteitsvol onderwijs!
Ondertussen worden enkele van onze gezinnen getroffen door het coronavirus en moeten
daardoor kinderen in quarantaine. Gelukkig waren er op school dit jaar (voorlopig) nog geen
besmettingen.
We blijven samen zorg dragen voor elkaar en wensen iedereen veel moed om deze periode
door te komen! We blijven na de kerstvakantie verder de school organiseren in code oranje.
Zwemlessen, naschoolse activiteiten en uitstappen worden nog zeker tot eind januari
opgeschort. Mocht er nieuwe informatie komen tijdens de kerstvakantie houden we jullie
via e-mail op de hoogte.
Morgen vieren we Kerstmis! Omdat we niet allemaal samen kunnen komen, beleven we het
een beetje anders: alle klassen maakten een foto over een stukje van het kerstverhaal en we
beleven deze tentoonstelling per klas. Je kunt er ook van genieten op ons kerstkaartje!
Morgennamiddag is er een feestelijk dessertbordje voor iedereen, de maaltijden zijn gewoon
zoals anders, maar je hoeft geen koek en fruit mee te geven.
De school eindigt om 16u, net als elke dag.
Op de achterzijde van dit blad kun je alle
belangrijke data vinden voor op de nieuwe
kalenders!
We wensen jullie een vredevolle en gezellige
kersttijd en heel veel liefs voor 2021!

Marleen Baes en het Noordveldteam

Belangrijke data

·

19 december 2020 tot en met 3 januari 2021: Kerstvakantie

·

25 februari : oudercontact ( en adviesgesprekken schoolverlaters)

·

……..: krokusvakantie

·

Zaterdag … maart: schoolfeest

·

…. april: Paasvakantie

·

….: vrije dag

·

Dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid (vrije dag)

·

Woensdag 9 mei: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen)

·

Hemelvaart: 10 en 11 mei (vrijaf)

·

Pinkstermaandag: 21 mei (vrijaf)

·

Oudercontact met rapport: dinsdag 26 juni

·

Receptie schoolverlaters: woensdag 27 juni

·

Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus

·

Kennismaking met de nieuwe klas: 30 augustus

